
23. nedeľa po Svätej Trojici    15. november 2020 
O poslednom súde 

 
Piesne:  187, 686, 200, 218, 220 
Starozmluvný text: Ámos 4, 12 - 13 
Epištola:  Zjavenie Jána 20, 11 - 12 
Evanjelium:  Matúš 13, 47 - 50 
Kázňový text:  Matúš 25, 31 - 46 

 
Antifóna 88 
Kňaz: Hospodin milosrdný je a ľútostivý, chváľte Pána! 
Zbor: Zhovievavý a bohatý je v milosti, chváľme Pána! 
 
Oznamy: 
17.11. utorok  Biblická hodina     18:00 
   On-line (cez aplikáciu zoom.us); odkaz na pripojenie nájdete na 
web stránke cirkevného zboru 
 
Modlitebná reťaz prebieha vždy v utorok medzi 21:00-22:00. Kto by ste chceli byť jej 
súčasťou, píšte o informácie na bstupicky@gmail.com 

 
18.11. streda  Biblická hodina mládeže   19:00 - online  
 
19.11. štvrtok  konfirmačná príprava 1. skupina   16:00 - online 

spevokol – online nácvik    18:00 
 
20.11. piatok  Náboženská výchova    nebude 

Konfirmačná príprava 2. skupina   16:00 
On-line (cez aplikáciu zoom.us) 

 
   Stretnutie dorastu    17:00 
   On-line 
 
22.11. 24. nedeľa po sv. Trojici, posledná nedeľa cirkevného roka 

Služby Božie       youtube kanál 
Detská besiedka      nebude 

 
Po individuálnom dohovore si môžete zakúpiť: Evanjelický posol spod Tatier, Evanjelický 
východ, ostatnú literatúru  
 

Do pozornosti dávame elektronickú verziu časopisu EVANGELICUS. Odkaz, ktorým sa 
dostanete k časopisu nájdete na: https://evangelicus.ecav.cz/ alebo: www.ecav.cz 
 
Ofera prijatá na účet cirkevného zboru v období 9.11. – 14.11.2020: 1 400.-KČ 
 
Milodary (9.11. – 14.11.2020): 
Rodina Buceková pri rozlúčke s rodičmi, st. rodičmi a príbuznými Alexandrom Bucekom 
a Ladislavou rod. Hardtovou venuje na chrám Boží 6 000.-KČ 
Brat Vladimír Rybár venuje na organ 1 000.-KČ 
Brat Štefan Ryba venuje na organ 1 000.-KČ 
Brat Ľubomír Vyšný venuje pravidelný mesačný milodar na potreby cirkevného zboru 300.-KČ 
 
Za vašu štedrosť vám ďakujeme  aj slovami apoštola Pavla: 
Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného 
darcu miluje Boh! 
        2 Kor 9,7 
Zbierka na organ: 
Vyzbieraná suma: 487 815.-KČ; 97,6 % cieľovej sumy. 
 
 
Informácia k úhrade cirkevného príspevku (dane).  
Môžete tak urobiť v hotovosti do pokladne cirkevného zboru po osobnom dohovore s br. 
farárom alebo zaslaním finančnej čiastky na číslo účtu cirkevného zboru.  
 
Podľa uznesenia cirkevno-zborového konventu sa cirkevný príspevok (daň) platí nasledovne: 
Pracujúci člen – 1000.-KČ/rok 
Študent, senior, materská dov. – 600.-KČ/rok 
 
Pri platení prostredníctvom prevodu na účet nezabudnite uviesť meno a rok za ktorý 
cirkevnú daň hradíte. 
 
Číslo účtu cirkevného zboru: 
183563032/0300 
 
Oznamy nájdete aj na www.slovenskyzbor.cz 
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